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De patronen in onze

relaties

weerspiegelen je

innerlijke patronen.

-Annemarie Postma - 
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Als je iemand ontmoet
realiseer je dan dat 

het een heilige ontmoeting 
is..Zoals je hem ziet, zo zal je jezelf zien.

zoals je hem behandelt, zul je jezelf behandelen
Zoals je over hem denkt, zo denk je over jezelf.
Vergeet dit nooit! want in de ander zal je jezelf

vinden of verliezen.

M A R I A N N E

W I L L I A M S O N



WERKBOEK

Deze les gaat over relaties. Misschien wel het meest leerzame stuk in ons leven. Zonder de

ander leer je niks over jezelf. De relaties in je leven geven precies weer hoe we ons voelen

en wie precies zijn. Daarom is het zo logisch dat vriendschappen en relaties veranderen,

De beste vriendin die je vroeger had kan nu weleens een kennis zijn geworden. 

In dit werkboek gaan we eens uitzoeken hoe onze relaties in elkaar zitten. Hoe ervaar je de

dynamiek. Wat raakt je, wat irriteert je en waar word je zo blij van? Als je bewust wordt van

bepaalde patronen kan je ze veranderen. Door bewust te kijken naar wat jou raakt of juist

inspireert en blij maakt in bepaalde situaties, leer je jezelf heel goed kennen. 

Voordat je begint met de vragen wil ik je prikkelen met de volgende zin: "Alles wat je

irriteert aan de ander, gaat over jou. Alles wat je bijzonder en inspirerend vind aan de ander

gaat over jouw potentie en wat jouw ziel verlangt te ontwikkelen......

Deze twee weken ga je de Loving Kindness meditatie doen.

Deze meditatie is er op gericht om bewust liefdevolle gevoelens voor jezelf te ontwikkelen

en ervaren.

Week 1 is deze voor je zelf en week 2 voor in relatie met de ander.
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Oefening: Deze week ga je jezelf op nummer 1 zetten.

Wat vind jij heel waardevol aan jezelf?  Waar heb jij behoefte aan? Dit ga je opschrijven in je
dagboek.  Deze week ga je elke dag iets doen waarin je goed voor jezelf zorgt. Dat mag je zelf
helemaal invullen hoe. Als het maar iets is waarin je voldoet aan de behoefte die je van binnen
voelt voor jezelf.....

Je mag dit bij houden in het dagboek. Tevens ga je elke dag bijhouden hoe je dat ervaart in
combinatie met de mensen om je heen. 

Bewust worden van de relatie met jezelf

Relaties kunnen pas vervullend worden als je een goede relatie hebt
met jezelf! Je moet eigenlijk je eigen beste vriend worden, je moet

jezelf als de 'ware' gaan zien en zo behandelen, want pas dan kan er
gelijkwaardigheid in elke relatie ontstaan. 

Week 1



Vragen & Opdrachten Dag 7 

Relaties veranderen continu van impact en dynamiek. Dat komt omdat jij veranderd en ontwikkeld.
Ga eens terug in de tijd, naar 10 jaar geleden. Welke relaties waren toen moeilijk voor je? Welke
mensen waren toen heel inspirerend voor je? 

Ga eens lekker rustig zitten, we gaan met een helikopterview kijken naar die periode. Schrijf eens
op hoe contacten/relaties toen voor je waren. 
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Vragen & Opdrachten week 2

Hoe zijn die zelfde contacten op dit moment voor je? Is daarin veel veranderd?

Relaties
Les 2
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Vriendschap
Bewust worden van je relaties

Week 2

Ik ben een goede vriend/vriendin omdat...
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Vriendschap
Bewust worden van je relaties 

Week 2

Ik zoek in een vriendschap:
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Partner
Bewust worden van je relaties 

Week 2

In een partner zoek ik:



Relaties
Les 2

Partner
Bewust worden van je relaties

Week 2

In een partner relatie zoek ik......
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Schrijf eens op welke vriendschappen/contacten lastig zijn en waarom.
Probeer heel bewust te vertalen wat er in dat contact gebeurde.

De manier waarop je een contact met een ander ervaart zegt altijd hoe
je op dat moment zelf in je vel zit. Dus bv zit jij in een fase dat je het

gevoel hebt dat jij altijd jezelf opzij moet zetten in een vriendschap zeer
grote kans dat je mensen aantrekt die je in dat gevoel versterken. 



Contact De dynamiek

bv: Vriend/vriendin Dominantie over mij.

Wat zegt dat over
mij?

Minderwaardig gevoel over mezelf



Contact De dynamiek

bv: Vriend/vriendin Dominantie over mij.

Wat zegt dat over
mij?

Minderwaardig gevoel over mezelf



But let there be spaces in your togetherness and
let the winds of the heavens dance between you.
Love one another but make not a bond of love:
let it rather be a moving sea between the shores

of your souls. 

K H A L I L  G I B R A N



Relatie Board

Vandaag maak je jouw 'Relatie board'. Een soort Moodboard waarin je voor
jezelf laat zien welke waardes jij belangrijk vindt in relatie. Wat mis je op dit
moment. Waar heb je behoefte aan? 

Wie ben ik?
Les 1



Meditatie:

Hoe werkt loving kindness meditatie?

Loving kindness meditatie begint met het ontwikkelen van liefdevolle acceptatie naar jezelf
toe. Pas als je deze gevoelens oprecht voor jezelf voelt, ga je verder met het uitbreiden van
deze gevoelens naar anderen. In de eerste instantie zijn dit personen die je respecteert en
waarvan je houdt of waar je een gevoel van vriendschap voor voelt. Daarna is het een

persoon waar je neutrale gevoelens voor hebt. Bijvoorbeeld iemand in je straat, of de persoon
die je te woord staat in bijvoorbeeld een winkel of de bank. Tot slot probeer je het gevoel uit te

breiden naar een persoon waarvoor je negatieve of vijandige gevoelens koestert.

Naarmate je diepere gevoelens van liefdevolle acceptatie naar jezelf en naar de verschillende
categorieën personen ontwikkelt, zul je zien dat je in het dagelijkse leven ook steeds minder
het gevoel hebt dat er afstand is tussen jou en andere mensen. Of dat er grote verschillen zijn

tussen jullie. Het beoefenen van loving kindness meditatie helpt barrières in jezelf en ten
opzichte van anderen af te breken.



Meditatie Loving kindness
meditatieoefening

Deze meditatieoefening gaat als volgt:

Ga in je favoriete meditatiehouding zitten en zorg ervoor dat je comfortabel zit, zodat je dat enige
tijd vol kunt houden.

Richt je aandacht eerst een aantal minuten op je ademhaling. Adem in en uit vanuit je hart.
Probeer te achterhalen of er bepaalde negatieve gevoelens en emoties, spanningen en blokkades

in je lichaam zijn. Bemerk of deze sensaties er zijn, maar hou er niet aan vast.

Kijk nu of er bepaalde uitspraken zijn die vanuit je hart naar boven komen en die uiting geven aan
wat je oprecht voor jezelf wenst. Uitspraken die groot en algemeen genoeg zijn, zodat je ze

uiteindelijk ook voor anderen kunt gebruiken.
Start nu met het voor jezelf herhalen van een positieve uitspraak. Bijvoorbeeld Mag ik vrij zijn van

lijden en verdriet of Mag ik gezond en sterk zijn.

Focus je aandacht bij het herhalen van de uitspraak op de gevoelens van
liefdevolle acceptatie die je ervaart.

Als je merkt dat je aandacht is afgeleid, breng deze dan voorzichtig weer terug naar
het herhalen van de uitspraak

Je kunt nu verder gaan en een persoon in gedachten nemen voor wie je een diep respect en
onvoorwaardelijke liefde voelt.



Herhaal deze uitspraak voor deze persoon. Vervang de ‘ik’ in bovenstaande
uitspraken door ‘jij’ of ‘hij’ of ‘zij’.

Doe ditzelfde achtereenvolgens voor een persoon die je als goede vriend beschouwt, een
persoon ten opzichte waarvan je neutrale gevoelens hebt en een persoon voor wie je

negatieve gevoelens hebt.

Als je het moeilijk vindt om voor deze laatste persoon deze uitspraak te doen, pas hem dan
aan en zeg bijvoorbeeld: Zo goed als ik kan, wens ik dat hij/zij gelukkig mag zijn

Als je merkt dat je het moeilijk vind positieve gevoelens voor deze persoon te voelen, ga dan
weer terug naar de persoon voor wie je een diep respect voelt. Als je bij deze persoon het
gevoel van liefdevolle acceptatie weer voelt, ga dan weer terug naar de persoon voor wie je

negatieve gevoelens hebt.

Probeer bij al deze personen je aandacht te richten op de gevoelens van liefdevolle acceptatie
die je ervaart door het uitspreken van deze uitspraak. Laat deze uitspraak zich door je hele

lichaam, geest en hart verspreiden.
Probeer nu deze gevoelens uit te breiden, zodat ze uiteindelijk alle vormen van leven in het

universum omvatten. Zonder uitzondering en onvoorwaardelijk.
Voel je verbondenheid met alle wezens, alle vormen van leven in dit universum.

Als je je er klaar voor voelt, open je ogen en kijk of je deze gevoelens gedurende de rest van
de dag met je mee kunt dragen.

Week 2
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